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Jornades per a la preservació mediambiental i pel desenvolupament sostenible

DECLARACIÓ DE LA MAR BALEAR COM A 
ZONA MARINA ESPECIALMENT SENSIBLE 
#LaMarBalearZMES

L'agenda de les Jornades i Simposi inclourà els punts següents:

· Una presentació a càrrec del Professor Dr. Alfred Maurice de Zayas, ex Expert Independent de les Nacions 
Unides, en qualitat de ponent principal, en la qual posarà èmfasi en els aspectes econòmics, socials i culturals de 

l'exercici del dret a disposar dels propis recursos, especialment per part de les poblacions minoritàries en estats 

complexos, en tant que fonament essencial d'un ordre internacional just i democràtic. 

· Una presentació de la iniciativa per a la Declaració d'una Zona Marítima Especialment Sensible a les Illes Balears. A 

càrrec del expert del CMN, Cap de màquines de la Marina Mercant, Sr. Arcadio L. Barbas.

· Una presentació dels continguts i la naturalesa jurídica de la Convenció d'Aarhus relativa a la Informació, la Participa-

ció i l'Accés a la Justícia en qüestions mediambientals.

· Una presentació dels continguts i la naturalesa jurídica de la United Nations Environment/Mediterranean Action 
Plan Coordinating Unit, Barcelona Convention Secretariat (www.unepmap.org) , per a la preservació de la Medite-

rrània i altres instruments relacionats i el seu estatus en relació amb el dret de la UE; a càrrec de l’experta jurídica 

d’aquesta institució internacional, la Dr. Sra. Luisa Rodríguez-Lucas,  autora de diferents llibres sobre la protecció 

internacional i regional del Medi Ambient marí. 

· Una presentació per experts de la Conferència de les Nacions Unides sobre Comerç i Desenvolupament (UNCTAD 
www.unctad.org ) sobre "els mandats legislatius i polítics respecte al desenvolupament sostenible, la preservació 

ambiental, la biodiversitat i el canvi climàtic, que són comuns al conjunt del sistema de les Nacions Unides”, especial-

ment tenint en compte la situació dels petits Països Insulars; a càrrec de l’experta de la UNCTAD, la Sra. Anila Premti.

· Els actes estaran assistits i moderats pel Sr. Xavier Campos i Ballester ex funcionari de l’ONU, expert en comunica-
ció i negociació internacional.

· Segona jornada: Debat general, conclusions de les Jornades i Simposi amb l’elaboració d’un document de treball per a 

traçar el full de ruta, encaminat a la consecució d’objectius per a la preservació de la Mediterrània i la mar de les illes 

Balears en particular. 

· Clourà l’acte el Hbl. Conseller de Medi Ambient i Territori del Govern de les illes Balears, Sr. Miquel Mir Gual.

Després de la cloenda de les jornades, al mateix Centre Flassaders, la guardonada cuinera Cati Pons Humbert, de 
Fogons de Plaça, ens oferirà tot un tast gastronòmic de cuina essencial mallorquina. 

LLOC i HORARI de les JORNADES i SIMPOSI:

Primera jornada 21 de novembre de 2019, de 18 a 21h, Sala de conferències Palma Activa, carrer del Socors núm. 22, 

Palma  www.palmaactiva.com

Segona jornada 22 de novembre de 2019, de 10 a 12h Sala de conferències del Centre Flassaders www.flassaders.org, 

carrer de la Ferreria núm. 10, Palma.


